
PARLEM DE PARTICIPACIÓ I D'INVERSIONS?
FULL INFORMATIU D'ESQUERRA RODA DE TER

Després de nou mesos de l'inici d'aquesta legislatura i aprovat

el primer pressupost per part del govern d'IPR-CIU pensem

que és un bon moment per obrir el debat sobre les inversions

a tots els rodencs i rodenques. Tots som conscients de quina

és la situació econòmica actual del nostre país i sabem que

això ha tingut conseqüències en les administracions, i molt

concretament en les finances de la Generalitat i dels

Ajuntaments. Això ha afectat d'una manera clara els

pressupostos i en especial les inversions que es poden

realitzar.

A l'hora de fer inversions un Ajuntament té, principalment,

tres maneres de finançar-les:

• Amb recursos propis: és a dir, amb els diners provinents dels

impostos i taxes que controla directament l’Ajuntament, com

per exemple l’IBI, l’IAE, etc. En el cas de Roda, cal dir-ho,

aquest marge és molt limitat.

• Generant endeutament: sol·licitant un crèdit per tal de

finançar una obra, projecte, etc.

• Amb recursos d'altres administracions: històricament els

Ajuntaments han obtingut diners per fer inversions de la

Generalitat i de la Diputació. En el cas de la Generalitat, atesa

la seva situació econòmica d'ofec per part de l'Estat espanyol,

en la passada legislatura ja no va publicar cap convocatòria

d'inversions del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis), i ja fa anys

que els Ajuntaments no hi poden comptar a l’hora de fer

inversions en els seus municipis, llevat d’algunes excepcions.

Durant els darrers anys, la Diputació de Barcelona ha

mantingut inversions als municipis (de fet, ha estat el principal

puntal amb el qual han pogut comptar els Ajuntaments). En el

cas de Roda han aportat aproximadament al voltant de

900.000 euros en les últimes legislatures.

D'aquest darrer cas, és a dir, de la sol·licitud de recursos que

l’Ajuntament fa a la Diputació a l'inici de cada legislatura és del

qual us volem parlar i informar, ja que té una gran

transcendència perquè acaba comportant l'execució de les

principals inversions que es faran.

Al ple de març es va debatre i aprovar, per part de l'equip de

govern i amb el vot contrari d'Esquerra, la sol·licitud d'inversions

per part de l'Ajuntament a la Diputació. És a dir, per dir-ho ras i

clar, es van decidir les prioritats que l'Ajuntament presenta a la

Diputació per tal d’obtenir finançament en la legislatura 2015-

2019. Les prioritats sol·licitades per part de l'equip de govern van

ser les següents (de més a menys prioritàries):

Evidentment, d'aquests cinc projectes valorats en un total de

1.340.370,67 €, la Diputació valorarà la seva idoneïtat i decidirà

conjuntament amb l'Ajuntament quines acaba finançant.

La nostra reflexió gira a l’entorn d’aquestes prioritats que ha

fixat l'equip de govern. Són les que necessita el poble? Calia

obrir-les a la participació dels rodencs i rodenques? Val a dir que

l'actual equip de govern ha parlat molt de participació però és

en aquests projectes, en què es prenen les grans decisions

urbanístiques de la legislatura, on cal demostrar que hi ha

voluntat de passar de les paraules al debat públic i l'acció.

NÚMERO 1

Construcció d'una nova planta a l'aparcament municipal 473.293,98 €

Rehabilitació del c/Pere Almeda i Plaça Major 432.690,10 €

Millorar voreres i xarxa de clavegueram Av. Tecla Sala 151.333,49 €

Reconstrucció Cases Miquel Martí i Pol (c/ Costa del Ter) 192.984,63 €

Adequació i distribució de la 1a planta de l’Ajuntament 90.068,47 €
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Sapigueu, però, que el grup d’ERC no va ser informat d'aquests

projectes fins una setmana abans del ple de març, amb una

proposta tancada i, per tant, sense cap porta oberta al diàleg.

La primera prioritat de l'actual equip de govern és la

construcció d'una nova planta a l'actual aparcament de

darrera l'Ajuntament. Entenem que en el context actual el

nostre municipi té altres necessitats més urgents. Cal dir que

aquest projecte no apareixia, en cap cas, en el programa

electoral d'IPR i en el cas de CIU únicament es parlava de fer

un estudi detallat de les zones d'aparcament disponibles i

preveure'n d'alternatives i ara, en canvi, sí que apareix com el

primer repte inversor de l'equip de govern.

Nosaltres vam posar d'una manera molt clara en el nostre

programa electoral que una de les principals prioritats ha de

ser invertir a la zona del c/ Verge Sòl del Pont i del Serrat.

L'actual equip de govern està potenciant la zona centre (amb

inversions que no són les més prioritàries) i està deixant

passar l'oportunitat d'inventir en la zona més degradada del

nostre municipi. No volem un poble a dues velocitats. No

volem rodencs de primera i de segona. I, sobretot, pensem

que cal invertir els recursos de la manera més eficient.

És obvi que ampliar les voreres del Carrer de Dalt des de la

Plaça Major fins a la Plaça Catalunya no pot esperar més.

Encara que aquest projecte ja està inclòs en el Pla de Barris (com

també el tram Pere Almeda-Plaça Major) la Generalitat no tindrà

dotació pressupostària per a desenvolupar-lo, però nosaltres

creiem que cal vetllar per la seguretat i la mobilitat del poble. El

carrer Ramon Martí és una de les vies amb més trànsit de

persones i de vehicles: és molt concorregut cap al casal d'avis, a

l'escola de música, i és el carrer d’accés al comerç del barri del

centre, les oficines municipals i de pas cap a les escoles. La

darrera legislatura ja es va començar a estudiar amb els serveis

tècnics una remodelació econòmicament assumible que, sense

arribar a ser com la transformació del carrer de Baix, posés fil a

l'agulla per assolir els dos objectius prioritaris: ampliar les

voreres i augmentar la seguretat.

Pel que fa a la inversió de 90.000 euros destinats a les reformes

de les oficines municipals, considerem que les oficines actuals

són suficients per a desenvolupar amb garanties de qualitat

l'activitat i l'atenció al ciutadà. Aquests recursos es podrien

emprar, tal com nosaltres proposàvem al programa electoral, per

a habilitar un espai de co-working per a emprenedors i, així,

adreçar aquests recursos a canalitzar activitat productiva al

nostre municipi.

Quan parlem de prioritats tenim molt clar quines són les d’ERC, i

tothom les va poder conèixer quan les vam explicar

detalladament al nostre programa electoral en les darreres

eleccions. Totes aquestes obres condicionaran el model de

poble que volem i la nostra manera de viure-hi, per la qual cosa

cal que responguin a les necessitats que de debò tenim tots els

rodencs i rodenques. Aquest model de poble s'ha de veure

reflectit en un programa i en un projecte clar. Esquerra ja va

presentar quin era aquest seu projecte però l'actual equip de

govern encara no ha explicat quin és el seu acord, i de la seva

improvisació, al nostre entendre, se’n desprenen unes

propostes inadequades que responen a la necessitat que té IPR

de complaure les exigències i capricis de l'únic regidor de CIU.

CONTACTA AMB NOSALTRES:

Plaça Major, 4 3r pis 08510 RODA DE TER

www.esquerra.cat/rodater

@: rodater@esquerra.cat

Twitter: @EsquerraRoda
Facebook: Esquerra Roda

Així mateix, tenint en compte que en aquesta legislatura es

farà realitat la construcció de l'Escola Emili Teixidor, creiem

que caldrà adequar el clavegueram de la zona del c/ Joan

XXIII i Plaça Espanya a les noves necessitats. Aquest és un

tema que cal preveure i abordar prioritàriament, però veiem

que es deixa passar l’oportunitat de sol·licitar recursos a la

Diputació per a projectes que són imprescindibles. Una altra

cosa és que no siguin tan vistosos i que per tant, no puguin

aportar els mateixos rèdits electorals.

carrer Verge del Sól de Pont

carrer de Dalt




